
A koronavírus-járvány miatt 
a munkaerő toborzása, 
a napszámosok dolgoztatása 
és elszállásolása is körülményes

▴  KORÁBBI FELVÉTEL: KRISTÓ RÓBERT
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• Az erős tavaszi 
szárazság, majd a nyár 
eleji szüntelen esőzé-
sek ellenére jó termé-
sidényt zár a Hargita 
megyei mezőgazda-
ság. Több növénykul-
túra termésátlaga is 
meghaladja kissé a 
tavalyi átlagértéket, 
de a gazdák kiadásai 
is nőttek. A korona-
vírus-járvány miatt 
ugyanakkor a szoká-
sosnál nehézkesebb 
a burgonyaszedéshez 
szükséges munkaerő 
toborzása is.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

„Annak ellenére, hogy sok bajjal 
– fagyos tavasszal és szárazsággal 
– járt ez az év”, a termés szempont-
jából „jó közepesnek” nevezhető 
– értékelte lapunknak a végéhez kö-
zeledő mezőgazdasági idényt Török 
Jenő. A Hargita Megyei Mezőgazda-

sági és Vidékfejlesztési Igaz-
gatóság vezetője elmondta, 
a kedvezőtlen tavaszi körül-
mények után helyrejött a leg-
több növénykultúra.

A búzát már nagyrészt 
learatták megyeszerte, mind-
össze Gyegyószentmiklós 

környékén vár még betakarí-
tásra egy kevés. A termésátlag 3600 
kilogramm hektáronként, ez kevés-
sel még jobb is, mint a tavalyi 3400 
kilogrammos átlagérték. Ugyanak-
kor jó a búza felvásárlási ára is, a 
kenyérbúzáé eléri a 0,8 lejt kilog-
rammonként – tájékoztatott Török 
Jenő. Jónak mondható a tavaszi árpa 
hektáronkénti 2400 kilogrammos 
termésátlaga is, kissé jobb a tava-

lyinál ez is. A bizakodásra nem sok 
okot adó tavaszi időjárás ellenére 
nyár végére megszépültek a kukori-
caföldek is, jól jött ezeken a hét eleji 
bőséges esőzés is. „Aránylag szépek 
a kukoricák, a silókukorica is, és a 
cukorrépa is jól alakul.”

Jól védekeztek a vész ellen

„Sok baj volt áprilisban, május ele-
jén, de május vége, illetve június és 
július jó csapadékos volt. A pityóka 
esetében ez éppen jókor jött, ideá-
lis év volt ez a pityókatermesztésre, 
csak sokat kellett költeni a burgo-
nyavész elleni védekezésre” – fo-
galmazott a megye legfontosabb 
mezőgazdasági növénykultúrájával 
kapcsolatban az igazgatóság ve-
zetője, megjegyezve azt is, hogy a 
szüntelen esőzések a burgonyavész 
elleni permetezést is akadályozták. 
De a gazdák tanultak a szintén na-
gyon csapadékos 2018-as év kínjai-
ból – amikor nagy pusztítást végzett 
a burgonyavész a pityókaföldeken 

–, mintegy 80-90 százalékuk jól vé-
dekezett idén a vész ellen, meg tud-
ta védeni földjét – magyarázta az 
igazgató. Elkezdődött már a pityó-
kaszedés is a megyében, rekordter-
més ugyan nincs, mert a hűs, esős 
nyári napok után hirtelen jött az 
erős meleghullám és ez megviselte 
a növényeket, de a termésátlag még 
így is jó közepesnek mondható, kis-
sé még jobb is, mint a tavalyi. Szám-
szerűsítve ez hektáronként mintegy 
26 000 kilogramm burgonyát jelent 
megyei viszonylatban, van olyan 
burgonyaföld, amelyen hektáron-
ként csak a 16 000-et, máshol vi-
szont a 40 000 kilogrammot is elér-
heti a termés mennyisége – tudtuk 
meg Török Jenőtől.

A járvány is nehezíti 
a betakarítást

Gond van azonban a pityókasze-
déshez szükséges kézimunkaerő-to-
borzással. A napszámos- és idény-
munkás hiány már évek óta egyre 

nagyobb problémákat okoz a mező-
gazdaságban, idén azonban még a 
koronavírus-járvány is akadályozza 
a toborzást. „Szoktak hozni a gaz-
dák távolabbról is sok munkaerőt, de 
idén sokkal óvatosabbnak kell len-
ni, jobb feltételeket kell biztosítani 
és jobban kell izolálni az embereket 
egymástól” – fogalmazott a nehéz-
ségekről Török Jenő. Elsősorban az 
elszállásoláskor kell fi gyelmet fordí-
tani az izolációra – de pityókaszedés-
kor is –, sokan ezt úgy próbálják ki-
váltani, hogy ha tudnak, közelebbről 

hoznak munkaerőt és minden este 
haza is viszik a napszámosokat. 
Problémásabb a toborzás is, mint 
más években, kevesebb a jelentkező, 
éppen ezért a krumplitermesztők egy 
része megpróbálta korábban – már 
az elmúlt napokban – megkezdeni a 
termés kiásását, ezt viszont megaka-
dályozták az esőzések.

Rögös úton a munkaerőtoborzás
A tavaszi kilátások ellenére jó termésidényt zár a Hargita megyei mezőgazdaság
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